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Rok 2011 został zapamiętany
jako rok polskiej prezydencji
Unii Europejskiej (II półrocze),
czas kryzysu finansowego
w Europie oraz rok wyborów
parlamentarnych w Polsce.
Dla Instytutu Allerhanda pod
datą 2011 zapisuje się
przeprowadzka do nowej
siedziby oraz – co się z tym
wiąże – jeszcze szersze
otwarcie Instytutu i jego
zasobów dla społeczności
akademickiej i prawniczej
Krakowa.
Od wiosny 2011 r. Instytut
działa przy Placu Sikorskiego 2,
w samym środku akademickiej
części Krakowa. Nowe miejsce
pozwoliło otworzyć się
Instytutowi na nowe osoby
(przedstawiamy je na str. 13),
które przyniosły do Instytutu
nową, dobrą energię. Pozwoliło
to podjąć szereg projektów,
które mamy przyjemność
przedstawić w niniejszym
R a po r c i e ja k o d o r ob e k
ostatnich 12 miesięcy
funkcjonowania Instytutu.
Wielopłaszczyznowość działań
skłoniła Kierownictwo Instytutu
do pewnego uporządkowania
pól aktywności oraz podjęcia
nowych
inicjatyw,
komplementarnych w stosunku
do dotychczasowej palety. Od
początku 2012 r. wydzielono
w ramach Instytutu trzy piony:
Allerhand Research, Allerhand
Training, Allerhand
Advocacy
(przedstawienie założeń na str.
15-17).

Zmiana strukturalna pozwoli na
lepsze organizowanie
i komunikowanie na zewnątrz
działalności Instytutu. Pion
szkoleniowy pozwoli również na
podejmowanie pewnych działań
dochodowych umożliwiających
subwencjonowanie tych
inicjatyw, które są programowo
deficytowe.
Na wstępie odniosłem się do
kilku wydarzeń, które
zdominowały
debatę
ekonomiczno-polityczną
w Polsce w 2011 r. Instytut
starał się uczestniczyć w dyskusji
eksperckiej na temat tych
problemów. W szczególności
publikacje pracowników
naukowych Instytutu na temat
euroobligacji były jednymi
z nielicznych, bądź nawet
jedynymi
naukowymi
kontrybucjami, jakie ukazały się
w Polsce. W ciągu minionych 12
miesięcy Instytut zrealizował
ponadto kilka studiów i analiz
mających przygotować reformy
w
obszarze
prawa
upadłościowego i naprawczego,
prawa spółek, prawa
zrównoważonego rozwoju czy
też regulacji dotyczących
korupcji korporacyjnej. Instytut
był reprezentowany na wielu
istotnych konferencjach
naukowych i opiniotwórczych
z zakresu corporate governance
i prawa spółek, wymiaru
sprawiedliwości, prawa
upadłościowego, akcjonariatu
pracowniczego, demaskacji
pra co w ni cz e j c z y pra wa

ochrony środowiska. Prace
koncepcyjne Instytutu były
realizowane m.in. na zlecenie
Komisji Europejskiej,
Parlamentu Europejskiego,
Senatu RP, Ministerstwa
Gospodarki czy Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Instytut podejmował także
działania
w
obronie
praworządności i interesu
publicznego polegające na
podejmowaniu interwencji
przed organami władzy
publicznej oraz współpracy
z mediami zmierzającej do
nagłośnienia zidentyfikowanych
nieprawidłowości. Rosnąca
liczba tego rodzaju aktywności,
a także przejawy indywidualnej
pomocy Instytutu na zasadzie
pro bono dla organizacji
pozarządowych skłoniły
Kierownictwo Instytutu do
wyodrębnienia w ramach
Instytutu osobnego pionu
o nazwie Allerhand Advocacy.

Dr Arkadiusz Radwan
Prezes Instytutu
Allerhanda
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BADANIA I ANALIZY
Działalność Sekcji Prawa Upadłościowego
Instytut Allerhanda wspólnie
z Centrum C-Law.org przygotował ekspertyzę pt. „Prawo sprzyjające realizacji Polityki drugiej szansy
w Polsce. Rekomendacja zmian”.

Bartosz Groele
Sekretarz SPU

Podsumowanie projektu nastąpiło
podczas konferencji w Warszawie
w dniu 29 listopada 2011 r., podczas
której Sekretarz SPU IA - Bartosz
Groele przedstawił wyniki opracowanej przez interdyscyplinarny zespół ekspertyzy wskazującej kierunki
zmian ułatwiające przedsiębiorcom
pokonanie kryzysu niewypłacalności.

EKSPERTYZA „Prawo
sprzyjające realizacji Polityki
drugiej szansy w Polsce.
Rekomendacje zmian”.

Konferencja INSO FOCUS on Intellectual Property
– Własność intelektualna w prawie upadłościowym
Od roku 2009 r. Instytut
Allerhanda realizuje projekt
konferencyjny INSO. Jego
celem jest integracja środowiska skupionego wokół problematyki prawa upadłościowego
poprzez stworzenia sposobności do spotkania się nauki
prawa i ekonomii z praktyką
upadłości i restrukturyzacji.
W ramach INSO wyodrębniamy dwa główne profile konferencji: INSO FORUM oraz
INSO FOCUS.
INSO FORUM to organizowany corocznie swego rodzaju „Szczyt Prawa Upadłościowego”, którego głównym
założeniem jest zebranie śro-
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dowiskowe specjalistów prawa upadłościowego, ekonomii
i zarządzania, dla prezentacji
wyników badań i wymiany
poglądów na wiele tematów
powiązanych z problematyką
upadłości.
INSO FOCUS to seria specjalistycznych, sprofilowanych
konferencji tematycznych,
odbywających się bez z góry
określonej cykliczności, organizowanych celem umożliwienia pogłębionej analizy ściśle
sprecyzowanych aspektów
i problemów prawa upadłościowego i rozwoju przedsiębiorczości.
W 2011 r. ramach cyklu

INSO kolejna konferencja
miała charakter specjalistyczny
INSO FOCUS. Tematyka
zogniskowana została na problemach własności intelektualnej. Konferencja odbyła się
w dniach 13-14 grudnia
2011r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podczas konferencji rozważano zagadnienia ze
styku prawa upadłościowego
i własności intelektualnej
związane np. z wycenianą
w ła sno ść i nt e l e kt ua l n ej
w przypadku upadłości przedsiębiorstw, prawem do firmy
przedsiębiorstwa w upadłości
czy sprzedażą know how przy
sprzedaży składników masy
upadłościowej.

ROK

2011
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Powstanie Sekcji Własności Intelektualnej
W drugiej połowie 2011 roku w Instytucie powstała Sekcja Własności Intelektualnej.
W 2011 roku członkami sekcji byli dr Justyna
Balcarczyk, dr Paweł Litwiński, dr Zbigniew
Okoń, dr Marek Świerczyński, dr Marcin Ożóg,
dr Marcin Załucki oraz Marcin Balicki, Ewa Kamińska, Maciej Marek, Rafał Michalczak, Aleksandra Suwała, Agnieszka Sztoldman, Joanna Uchań-

ska, Łukasz Węgrzyn.
Celem Sekcji jest powzięcie dyskusji i jej przetworzenie
w postaci konferencji, publikacji i szkoleń na temat roli, jaką
własność intelektualna odgrywa w działalności osób prawnych. Ponadto w ramach Sekcji funkcjonuje IP&Media Lab będącym forum wymiany myśli dla kontestatorów utartych
schematów, otwarte na przedstawicieli prawa, nowych technologii, biznesu, mediów i sztuki.

Projekty dla Komisji Europejskiej
- akcjonariat pracowniczy (ESOP) i partycypacja finansowa
Tematyka partycypacji pracowniczej nie jest jeszcze dobrze znana
i rozpowszechniona w Polsce.
Komisja Europejska nadaje jej
natomiast coraz większe znaczenie, a rozszerzeniem form partycypacji zainteresowane jest Ministerstwo Gospodarki. Dlatego też
Instytut podjął się realizacji – wraz
z partnerami z większości krajów
UE - dwóch projektów dotyczących udziału pracowników w zy-

skach zatrudniających spółek
(akcjonariat pracowniczy, udział
w zysku): „Information and Communication Project: Promoting
Employee Financial Participation in
EU27” oraz „Financial Participation of Employees: Towards Initiatives in Social Dialog” dotyczące
partycypacji pracowników w sektorze użyteczności publicznej
(projekt realizowany jest do marca
2012 r.)

Konferencja w Warszawie
pod auspicjami Komisji Europejskiej
W ramach projektu
„Information and Commu-

nication Project: Promoting Employee Financial
Participation in EU27”
Instytut zorganizował w 22 września 2011 r. w Warszawie w auli
Uczelni Vistula konferencję pod
auspicjami Komisji Europejskiej
„Odpowiedzialna partycypacja
pracownicza. Udział pracowników
w zyskach i zarządzaniu przedsiębiorstwem.”
Podczas konferencji miała miejsce
pierwsza w UE prezentacja wyni-

ków badań dotyczących efektywnych stawek podatkowych dla
instrumentów związanych z partycypacją (effective tax rates) dla
Polski, Niemiec, Francji i Austrii.
W czasie konferencji odbyła się
również pierwsza w Polsce promocja wydanej przez Instytut
książki prof. Jensa Lowitzscha
„Partycypacja finansowa w społecznej gospodarce rynkowej UE”.
Przedmowę do książki napisali
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Profesor Jerzy Buzek
oraz Premier Waldemar Pawlak.

Dr Arkadiusz Radwan
- słowo wstępne na rozpoczęcie konferencji
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Od lewej:
Aleksandra Polak- „Analiza możliwości wprowadzenia instytucji ESOP do polskiego porządku prawnego”; Instytut Allerhanda, Uniwersytet Jagielloński
prof. Charles Szymanski- „Employee stock ownership plans –
obserwacje z funkcjonowania ESOP w USA”; Michigan State
University College of Law, Uniwersytet Witolda Wielkiego
w Kownie
dr Arkadiusz Radwan– Prezes Instytutu Allerhanda
dr Krzysztof Maryl- „Reforma akcjonariatu pracowniczego
w Polsce – propozycje zmian”, radca Ministra Gospodarki

Udział w Europejskiej Konferencji
'Week of Financial Participation’
Podsumowanie wyników konferencji krajowych nastąpiło podczas konferencji w Brukseli organizowanej w siedzibie
Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w dniach 17-19 października 2011 r. pod nazwą ‘Week of Financial Participation’. Jedno z przemówień otwierających europejską konferencję wygłosił Prezes Instytutu
dr Arkadiusz Radwan.

W

EKES odbyła

się również

europejska

promocja książki, „Partycypacja finansowa
w

społecznej

gospodarce

rynkowej

UE”,

w której brali udział ]dr Arkadiusz Radwan,
prof. Jens Lowitzsch oraz Henri Malosse,
Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES-u.
W ramach promocji książki doszło również do
spotkania dr Radwana i prof. Lowitzscha
z Wicepremierem Waldemarem Pawlakiem.

STR.

EKSPERTYZY
Ekspertyzy dla PARP
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla
małych i średnich przedsiębiorstw w ramach
polityki II szansy
Opracowanie diagnozuje rynek szkoleń, usług doradczych oraz
instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w kontekście potrzeb
wynikających z europejskiej Polityki II Szansy. Jej celem jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie czynników ich
sukcesu jak i ryzyka związanego z prowadzeniem firmy oraz ograniczenie negatywnych efektów upadłości, w tym stygmatyzacji bankructwem. Ocena stanu rzeczy pozwoliła zespołowi autorów sformułować szereg rekomendacji. Podczas konferencji w Warszawie
w dniu 29 listopada 2011 r. dr Wojciech Rogowski przedstawił
wyniki badań zespołu projektowego.

Prawo sprzyjające wdrażaniu wzorców zrównoważonej produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rekomendacje zmian.
Celem ekspertyzy było dokonanie gruntownej analizy oraz zaproponowanie zmian w prawie, które przyczynią się do stworzenia bardziej dogodnych warunków do wdrażania wzorców zrównoważonej
produkcji. Ekspertyza ta stanowi część projektu systemowego
pn. „Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności
przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorami ekspertyzy są
współpracownicy naukowi Instytutu: Maciej Geromin, Konrad Goszyc, Michał Kasprzyk i Agnieszka Radkowiak.

Ekspertyza dla Senatu RP
Ekspertyza Demaskacja społeczna (whistleblowing) i jej konsekwencje w obszarze administracji publicznej i przedsiębiorczości prezentuje wyniki badania dotyczącego skali zjawiska whistleblowingu w Polsce oraz jakie jest znaczenie informacji od demaskatorów dla funkcjonowania administracji i służb kontrolnych. Autorami ekspertyzy są Izabela Rudecka- Radwan i dr Wojciech Rogowski.
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Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki
„Stanowisko Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian
w Prawie upadłościowym i naprawczym”
Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace nad kierunkami działań w ramach Przeciwdziałania Upadłości Przedsiębiorstw oraz Polityki Drugiej Szansy, w tym nad opracowaniem średniookresowej Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki łącznie
z Programem Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Krajowego Programu Reform na rzecz
realizacji Strategii Europa 2020. Celem działań jest zwiększenie „przeżywalności”
przedsiębiorstw, zwłaszcza w pierwszym roku ich działalności.
Zespól Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w składzie: Sędzia Janusz
Płoch, Sędzia dr Anna Hrycaj, Sędzia Zbigniew Miczek, dr Marek Porzycki, dr Rafał
Adamus, dr Jacek Lachner oraz Bartosz Groele przygotowaną ekspertyzą wytyczył
kierunki koniecznych zmian w prawie i naprawczym.

Raport „Dostęp do informacji publicznej w Europie”
W czerwcu 2011 roku z inicjatywy Forum Obywatelskiego Rozwoju została stworzona Koalicja na rzecz dostępu do informacji publicznej,
której Instytut Allerhanda jest jednym ze współzałożycieli, zrzeszająca organizacje pozarządowe,
mająca na celu doprowadzenie do zdecydowanej
poprawy w udostępnianiu informacji publicznej
w Polsce. W związku z faktem, że we wrześniu
2011 roku przypadła 10. rocznica uchwalenia
ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz
Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji,
organizacje tworzące Koalicję przygotowały serię
projektów, które za zadanie miały upowszechnienie wiedzy na temat prawa do informacji publicznej. Przygotowany przez zespół Instytutu raport
„Dostęp do informacji publicznej w Europie"
stanowi Nasz wkład w powyższe działania.

Koalicja (a w tym Instytut Allerhanda) była
także inicjatorem i jednym z sygnatariuszy
apelu skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej bądź skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie
kontroli prewencyjnej. Główną przyczyną tej
akcji było przyjęcie przez Senat poprawki
zaproponowanej przez senatora Marka
Rockiego, która wzbudziła wiele wątpliwości
natury prawnej. Apel spotkał się z bardzo
dużym zainteresowaniem, czego dowodem
jest długa lista jego sygnatariuszy oraz szerokie echo medialne, jakie rozeszło się po dniu
złożenia apelu w Kancelarii Prezydenta.

Współpraca międzynarodowa
Sustainable Companies
Instytut Allerhanda jest członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego prowadzącego studia nad tematem ‘Company law barriers and possibilities for sustainable companies’. Leaderem konsorcjum jest Uniwersytet w Oslo. W ramach
projektu pracownicy naukowi Instytutu: dr Arkadiusz Radwan i Tomasz Regucki opracowują
analizę pt. ‘The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law’.
Eksperci Instytutu analizują polskie prawo spółek ze szczególnym uwzględnieniem instytucji,
które mogą łączyć się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz ideą zrównoważonego rozwoju (sustainable development).

STR.

University College London
Prof. Philippe Sands z University College London, który
pracuje obecnie nad książką poświęconą lwowskiej szkole prawa
międzynarodowego i jej wpływowi na doktrynę powojennego prawa
międzynarodowego na świecie zwrócił się do Instytutu Allerhanda
o pomoc w skompletowaniu i przetłumaczeniu na język angielski
tekstów źródłowych opublikowanych dotychczas jedynie w języku
polskim.

Prof. Philippe
Sands

Zespół badawczy w składzie: Wojciech Deptuła, Jan Fotek,
Grzegorz Pizoń, Magdalena Sudoł
oraz
Aleksandra
Suwała
poza tłumaczeniem zleconych przez Pana Profesora tekstów przedwojennych gazet („Gazeta
Lwowska, „Gazeta Warszawska” oraz „Nowy Dziennik”)
na język angielski prowadził od listopada 2011 r. poszukiwania tekstów źródłowych w bibliotekach Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Żydowskim Instytucie Historycznym oraz u prywatnych osób.

WYKŁADY I SEMINARIA
LEADERSHIP

Bycie liderem jest sztuką, podobnie jak sztuką jest podążanie za właściwym liderem.
Projekt Leadership realizowany wraz z American-Polish Forum to cykl debat poświęconych roli
i znaczeniu przywództwa w życiu społecznym, polityce, nauce i biznesie. Naszą tezą jest, że przywództwo to wizja plus służba. W ramach seminariów Leadership chcemy usłyszeć, jak przywództwo rozumieją nasi goście - liderzy w różnych obszarach ludzkiej aktywności, w tym życia społecznego.
W roku 2011 na temat wizji przywództwa, a także o tym, co oznacza bycie liderem w kulturze
kontynentalnej i amerykańskiej dyskutowaliśmy wraz z:

Panią Patricią Hetter Kelso oraz Panem Johnem D. Menke, pomysłodawcami oraz niekwestionowanymi światowymi liderami w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw prywatnych w oparciu o akcjonariat pracowniczy
(ESOP - Employee Share Ownership Plan). Wizyta Pani Kelso i Pana Menke
zainaugurowała cykl debat w ramach projektu. Nasi goście przedstawili trudną drogę wcielania w życie american dream Louisa O. Kelso o ESOP jako
skutecznym instrumencie sukcesji przedsiębiorstw i kształtowania ładu korporacyjnego .
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Panią Małgorzatą Steiner,
obecnie w Departamencie Analiz Strategicznych w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, która w rozmowie z uczestnikami
spotkania dokonała wielowątkowej analizy pojęcia przywództwa, jego wizji i roli we współczesnym świecie, w tym na przykładzie ruchu „Occupy Wall Street’’.

Panią dr Katarzyną Pisarską,
Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, która przedstawiła zadania jakie stoją przed szeroko rozumianą służbą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
w środowisku międzynarodowym (dyplomaci, konsulowie,
MSZ i.in.).

Allerhand
Lecture
Series

Allerhand Lecture Series to cykl wykładów, podczas których zaproszeni Eksperci wygłaszają referaty
na jeden z najbardziej aktualnych tematów z zakresu prawa, często w ujęciu interdyscyplinarnym
(prawno-ekonomicznym prawno-socjologicznym, prawno-technologicznym). Po wykładzie odbywa
się moderowana dyskusja z Referentem.
Cykl został zainaugurowany w dniu 18 listopada 2011 r. wykładem maklera
papierów wartościowych, Pana Krzysztofa Grabowskiego,
p.t. „Dyrektywa o prawach akcjonariuszy - modelowy proces
legislacyjny i jego skutki dla stosowania prawa.”

Drugi wykład z serii pt. “Spilling Coffee at McDonald's, Class Actions at Wal-Mart, and 'Fire at
Will’: The American Legal System and its Impact
on Business” wygłoszony został przez prof. Charlesa
Szymanskiego z Uniwersystetu Witolda Wielkiego
w Kownie i Michigan State University College of Law.
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PUBLIKACJE
Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand
„Zapiski z tamtego świata”

Nakładem Instytutu Allerhanda oraz krakowskiego
Wydawnictwa Wysoki Zamek ukazały się zapiski
Maurycego Allerhanda, wybitnego uczonego i adwokata profesora
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
pochodzące
z lat 1941-1942, czyli z okresu okupacji hitlerowskiej we Lwowie.
Odnalezione po wojnie wspomnienia uzupełnione zostały o wspomnienia wnuka dr. Leszka Allerhanda, który w równoległej opowieści prowadzi swoisty dialog z dziadkiem.

(…) Pierwsze wydanie książki pt. „Zapiski z tamtego świata” ukazało
się w 2003 roku nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie. (…)
ja zaś nie przewidywałem wznowienia. W ostatnim czasie coraz częściej proponowano mi, abym zmienił tę decyzję. Mówiono: „Jesteś jedyny
i ostatni, który to wszystko widział, przeżył, dotknął. Jesteś ostatnim świadkiem.
Twoi następcy będą tworzyć własną wizję tego okresu, dowolną opowieść, własny
komentarz. Musisz to ponownie opisać”. (…) – fragment słowa wstępnego
dr Leszka Allerhanda do drugiego wydania. Istotny wkład w prace redakcyjne
włożył dr Adam Redzik – członek Rady Głównej Instytutu Allerhanda.

Working Papers
Seria Working Papers
ma na celu szybkie ogłaszanie oryginalnych wyników
badań i analiz z zakresu prawa i ekonomii. Publikując
working papers, Instytut Allerhanda przyczynia się
do nieskrępowanej, szybkiej wymiany myśli i intelektualnej dyskusji wyników badań, mając na celu uzy-

skanie komentarzy i uwag, które posłużą ostatecznej
redakcji tekstu dla pełnej/końcowej publikacji. Prezentowane w artykułach treści są opinią i odpowiedzialnością
autorów, a nie stanowiskiem Instytutu Allerhanda.
W 2011 r. opublikowano następujące artykuły w ramach
serii Working Papers:

WP 1/2010 A.Świderski "Pochodne oraz strukturyzowane instrumenty finansowe - „sprawcy” czy „ofiary” kryzysu
finansowego? Zarys wybranych problemów związanych z regulacjami prawnymi", ISBN 978-83-931222-8-8
WP 2/2010 K.Oplustil, A.Radwan "Comparative View on Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants", ISBN 978-83-931222-7-1
WP 3/2011 M. Ożóg "IP rights and know-how as in-kind contributions", ISBN 978-83-931222-5-7
WP 4/2011 M. Bobrzyński, K.Oplustil "Formation of the European Private Company (SPE) in the light of the CEE Company Law", ISBN 978-83-931222-3-3
WP 5/2011 K. R. Kopka "Board of Directors in Hostile Takeover Defence – Towards Managerial Passivity?", ISBN 97883-931222-4-0
WP 6/2011 W. Rogowski "System bankowy Turcji, kraju grupy G20.", ISBN 978-83-931222-6-4
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UDZIAŁ W KONFERENCJACH
Wystąpienie dr Arkadiusza Radwana na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC 2011
(16-18 maja 2011 r., Katowice) podczas sesji „Wymiar sprawiedliwości i procesy
gospodarcze”.
Wystąpienie dr Arkadiusza Radwana dotyczące roli, jaką Polska Prezydencja
w Radzie UE odegra w kształtowaniu wspólnej koncepcji partycypacji finansowej i realizacji Strategii Europa 2020 podczas niemieckiej konferencji o partycypacji pracowniczej
Deutschland – „Konferenz zur Mitarbaiterbeteiligung”, która odbyła się we
Frankfurcie nad Odrą w dniach 30-31 maja 2011 r. Dr Radwan wziął udział w dyskusji
panelowej m.in. wraz z prof. Güntherem Verheugenem.
Wystąpienie dr Adama Redzika – członka Rady Głównej Instytutu - podczas konferencji
In Memoriam. W 70. rocznicę zbrodni na polskich Profesorach we Lwowie zorganizowanej
9. czerwca 2011 w Krakowie.
Wystąpienie dr Wojciecha Rogowskiego – Wiceprezesa Instytutu i Przewodniczącego Rady
Głównej - podczas konferencji „Zapobieganie i walka z nadużyciami w organizacjach”
współorganizowanej w dniach 27-29 czerwca 2011 r. w Warszawie przez ACFE Polska, Polski Instytut Dyrektorów oraz Instytut Allerhanda.
Wystąpienie dr Wojciech Rogowskiego pt. „Rola whistleblowingu w systemie ładu korporacyjnego” podczas X Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu
Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw zorganizowanego 15. września
2011 r. w Krakowie przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
Udział dr Wojciecha Rogowskiego w dorocznym zebraniu w Londynie Public
Concern at Work, brytyjskiej organizacji pożytku publicznego, która odegrała wionącą rolę w promowaniu wiedzy na temat whsitleblowingu oraz doprowadzeniu do
uchwalenia ustawy wprowadzającej ochronę dla whistleblowerów (Londyn, 13. października 2011).
Wystąpienie dr Arkadiusza Radwana podczas konferencji XI European Corporate Governance Conference organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w dniach 14-16 listopada 2011 r., w Warszawie. Dr Radwan moderował panel „What initiatives and instruments
could enhance corporate governance in Europe?” z udziałem prof. Luca Enriques,
prof. Christopha Van der Elsta dr Wiesława Rozłuckiego i prof. Beate Sjåfjell.
Wystąpienie Współpracowników Naukowych Instytutu sędziego Janusza Płocha oraz dr Marka
Porzyckiego w ramach panelu dotyczącego upadłości deweloperskiej podczas III Kolokwium Jagiellońskiego w dniu 25. listopada 2011 r. w Krakowie.
Dr Wojciech Rogowski i Bartosz Groele kierownicy zespołów badawczych
Programu „Polityka drugiej szansy” przedstawili wyniki badań i rekomendacje na
Konferencji „Druga szansa na sukces” zorganizowanej przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, 29 listopada 2011 r.

RAPORT

ROCZNY

ROK

PATRONATY

2011

STR.

Instytutu Allerhanda
Konferencja Europeizacja Prawa Spółek
14 kwietnia 2011r., Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Podczas konferencji wystąpił prof. Stanisław Sołtysiński, jeden z Fundatorów Instytutu, oraz dr Krzysztof Oplustil – członek Rady Głównej Instytutu. IA objął patronat
honorowy nad konferencją.
Instytut Allerhanda objął patronatem merytorycznym Szkołę Prawa Ukraińskiego działającą przy Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach współpracy IA oraz SPU podejmą wspólne działania na rzecz propagowania wiedzy o prawie ukraińskim.
Konferencja Po Kapitał na Newconnect.
Finansowanie małych i średnich firm, 27 października 2011, Warszawa współorganizowanej przez Secus Wsparcie Biznesu,
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Gazetę Giełdy Parkiet.

Biblioteka Allerhanda
Dzięki ofiarności naszych Fundatorów, Partnerów, Instytucji Wspierających, a także innych Darczyńców
możemy poszczycić się Biblioteką. W skład księgozbioru wchodzą unikalne pozycje dotyczące zagadnień
prawnych i ekonomicznych w m.in. w takich językach jak polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński,
a także najnowsze pozycje wydawnicze m.in. wydawnictwa CH Beck, które w sposób wyjątkowy wspiera
zasób biblioteczny Instytutu. Instytut może poszczycić się również bogatym księgozbiorem dotyczącym
prawa amerykańskiego.
W Bibliotece Instytutu odbywają się również spotkania w ramach
projektów seryjnych, a także uroczystości jak np. Wigilia 2011.

Spotkanie wigilijne w Bibliotece Allerhanda
Przemówienie dr Leszka Allerhanda – u góry.
Przemówienie Prezesa dr Arkadiusza Radwana – z prawej.
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ŻYCIE ORGANIZACJI
Instytut Allerhanda zmienił w tym
roku swoją siedzibę w Krakowie
z Placu Nowego na Plac Sikorskiego .

Często odwiedzaną pozostaje
STRONA INTERNETOWA

Lokalizacja
Plac Sikorskiego 2/7
31-115 Kraków

Instytutu Allerhanda, www.allerhand.pl.
Nawigację ułatwia nowa architektura strony.
Instytut Allerhanda posiada liczne audytorium
również na PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
Facebook, Google+, Goldenline, Linkedin, Twitter,
jak również własny kanał w serwisie YouTube.

ZESPÓŁ
W roku 2011 do Instytutu dołączyli jako stali pracownicy i współpracownicy:
Konrad Goszyc, Marta Góral, Aleksandra Polak, Mariusz Purgał, Tomasz
Regucki, Agnieszka Remjasz, Izabela Rudecka– Radwan, Wojciech Staszczyk,
Maciej Ujejski i Łukasz Węgrzyn.
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ZESPÓŁ
Konrad Goszyc – Asystent Naukowy, student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. W Instytucie współpracował przy projektach dotyczących partycypacji pracowniczej, przy tworzeniu ekspertyzy dla PARP dotyczącej prawa
ochrony środowiska . Od 2012 roku będzie odpowiedzialny za pion Allerhand Advocacy.
Marta Góral – Asystentka Zarządu, absolwentka Filologii germańskiej i Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie, a także studiów podyplomowych z Tłumaczeń konferencyjnych (Wyższa Szkoła Lingwistyczna
w Częstochowie) oraz Tłumaczeń audiowizualnych (Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie). W Instytucie jest odpowiedzialna za szeroko rozumianą administrację oraz projekt Leadership.
Aleksandra Polak – Starsza Asystentka Naukowa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008,
dyplom z wyróżnieniem), Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program) Catholic University of America Columbus
School of Law, stypendystka programu Socrates-Erazmus (Radboud Universiteit Nijmegen), obecnie aplikanta adwokacka
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W Instytucie prowadzi projekty dotyczące partycypacji pracowniczej,
Allerhand Lecture Series oraz Za co mi płacą, a od 2012 roku będzie odpowiedzialna za Allerhand School of Lawyering
w ramach pionu Allerhand Training.
Mariusz Purgał - Asystent Naukowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011),
University of the West of Scotland (Bachelor of Arts with Honours, 2010), doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego
Prywatnego UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ze styku prawa spółek, prawa podatkowego
oraz prawa rynków kapitałowych. W Instytucie brał udział w przygotowywaniu ekspertyzy dotyczącej dostępu do informacji
publicznej oraz inicjowaniu programów Leadership, Za co mi płacą, Allerhand Lecture Series. Od 2012 roku będzie odpowiedzialny za Allerhand Training Boutique w ramach pionu Allerhand Training.
Tomasz Regucki - Asystent Naukowy, student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwent studiów licencjackich z zakresu rynków finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. W Instytucie współpracował przy projektach związanych z partycypacją pracowniczą,
Agnieszka Remjasz – Młodsza Asystentka Naukowa, studentka prawa i absolwentka administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, działa w Sekcji Prawa Europejskiego TBSP UJ. W Instytucie jest odpowiedzialna za projekt Allerhand Movie.
Izabela Rudecka-Radwan – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Skończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2008 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego
i wykładowcą w tej dziedzinie. W Instytucie Allerhanda jest odpowiedzialna za sprawy prawno-finansowe, a także wspiera
poszczególne zespoły merytoryczne w zakresie prawa podatkowego i finansowego.
Wojciech Staszczyk - student politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na specjalizacji marketing polityczny. Przygotowuje pracę magisterską na temat cyberterroryzmu. Entuzjasta internetu i nowych technologii. W Instytucie jest
odpowiedzialny za szeroko rozumiany PR.
Maciej Ujejski - student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Sekcji
Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa gospodarczego i handlowego oraz własności intelektualnej. W Instytucie odpowiada za kwestie PR oraz stronę internetową.
Łukasz Węgrzyn - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; doradca
polskich i zagranicznych koncernów medialnych i technologicznych. Laureat XXVII Międzynarodowego Spotkania Kół Naukowych za referat „Prawno-autorskie środki ochrony fotografii”. W latach 2004-2006 pomysłodawca i współorganizator cyklu
międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce własności intelektualnej. Obecnie pracuje nad pracą
doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej- Kozłowskiej. Fanatyk koszykówki, mediów oraz rewolucji
technologicznej.
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AMBASADOROWIE
Instytutu Allerhanda
Jak co roku w Instytucie odbywali staże studenci i doktoranci z kilku ośrodków akademickich
w Polsce. W 2011 r. 25 studentów, aplikantów oraz doktorantów brało udział w opracowywaniu opinii i ekspertyz jak również przygotowywaniu konferencji i seminariów.
Aby ułatwić studentom prawa i ekonomi włączenie się w działalność Instytutu powołano
funkcję Ambasadora Instytutu Allerhanda, której w 2011 r. podjęli się:
Daniel Popek – student prawa na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W Instytucie współpracował
przy projektach dotyczących partycypacji pracowniczej oraz ekspertyzie dla PARP dotyczącej
zapotrzebowania na usługi doradcze.
Maksymilian Saczywko – student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także stosunki międzynarodowe na
Uniwersytecie Warszawskim. Organizator kilku konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prelegent na studenckich konferencjach dotyczących prawa cywilnego i handlowego. W Instytucie pracował przy projektach dotyczących partycypacji pracowniczej i prawa upadłościowego.

TOWARZYSTWO AKADEMICKIE

Grono sympatyków i współpracowników Instytutu Allerhanda tworzy
Towarzystwo Akademickie Instytutu Allerhanda - więcej informacji na stronie
http://allerhand.pl/index.php/pl/ludzie/towarzystwo-akademickie.html.

Zapraszamy!

RAPORT

ROCZNY

ROK

2011

STR.

ZAPOWIEDZI NA ROK 2012

Piony działalności
ALLERHAND

ALLERHAND

ALLERHAND

RESEARCH

TRAINING

ADVOCACY



działalność naukowa,
badawcza, konferencyjna,
publikacyjno-wydawnicza



Sekcja Prawa Upadłościowego, Prawa Spółek,
Własności Intelektualnej



Projekty cykliczne
w formie wykładów
i seminariów



Allerhand Lecture Series



Allerhand Business
Roundtable



Allerhand Talks



Allerhand Movie



Leadership



Za co mi płacą



Allerhand Training
Boutique



Interwencje w interesie
publicznym



Szkolenia na miarę



Współpraca z mediami



Szkolenia zaplanowane



Litygacje prawne



Allerhand School
of Lawyering



Poradnia prawna pro
bono

DOŁĄCZ DO NAS!
towarzystwo@allerhand.pl
staz@allerhand.pl

Interwencje

w

interesie

publicznym

podejmowane

będą

w ramach pionu Allerhand ADVOCACY.
Prawnicy Instytutu będą zabierać głos w sprawach, w których pojawia się zagrożenie zwłaszcza takich zasad jak
zasady praworządności, zasady państwa prawnego, czy zasady zaufania obywateli do prawa. Ponadto planuje się
interwencje wymierzone przeciwko nieefektywnym, czy wręcz absurdalnym przepisom i praktykom władzy
publicznej, które rodzą dysfunkcje w funkcjonowaniu gospodarki.
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Głównym filarem Instytutu pozostanie pion ALLERHAND

RESEARCH

obejmujący działalność naukową,

badawczą, konferencyjna i publikacyjno-wydawniczą. W tym pionie skupione będą również Sekcje Naukowe: Sekcja

Prawa Upadłościowego (SPU) i założona w drugiej połowie roku 2011 Sekcja Własności Intelektualnej (SWI).
W 2012 r. rozpocznie również działalność Sekcja Prawa Spółek (SPS) oraz Sekcja Energii i Zasobów Naturalnych
(SEN).
Działalność SPS skupiać się będzie wokół takich zagadnień jak corporate governance, prawo koncernowe, prawo
rynków kapitałowych, problemy kolizyjno-prawne i europejsko-prawne prawa spółek. Szczególny nacisk położony
zostanie na ekonomiczną analizę prawa praz społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility).
Działalność SEN natomiast skupiać się będzie wokół analizy otoczenia regulacyjnego sektora energii, zarówno
w kontekście nowych źródeł energii, jak również wyzwań stojących przed polskim przemysłem w obliczu globalnej
i wspólnotowej polityki klimatycznej.
W ramach Allerhand Research kontynuowane są projekty:



Leadership realizowana przy współpracy z American-Polish Forum



Allerhand Lecture Series

W ramach pionu Allerhand Research organizowane będą również następujące projekty cykliczne:

Za co mi płacą - ideą projektu jest wskazanie młodym prawnikom, stojącym przed wyborem drogi zawodowej,
ciekawych, często nieszablonowych ścieżek profesjonalnej kariery i rozwoju zawodowego. Wspólnym mianownikiem
dla zapraszanych gości jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów prawniczych.

Allerhand Talks - gromadzące młodych prawników luźne dyskusje oparte na najbardziej aktulanych tematat wokół
których koncentruje sie działalność Instytutu,

Allerhands Business Roundtable - seminaria polegające na krótkich wystąpieniach 3-4 panelistów, po którym
następować będzie moderowana dyskusja pomiędzy panelistami na tematy związane z prawem i biznesem, leżące
w zakresie zainteresowań członków zarządów, rad nadzorczych, ich doradców prawnych i biznesowych, dyrektorów
finansowych oraz headhunterów.

Allerhand Movie - pokazy filmów o tematyce prawniczej stanowiące punkt wyjścia do merytorycznej dyskusji.
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ALLERHAND TRAINING BOUTIQUE

- to inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzebę stałej profesjonalizacji oraz zwiększenia efektywności obsługi
prawnej. Oferta szkoleniowa prezentowana w ramach Allerhand Training Boutique ma na celu dostarczenie najwyższej
jakości wiedzy odpowiadającej na najistotniejsze oraz najbardziej aktualne pytania związane z praktyką prawniczą.
Wychodząc naprzeciw rynkowym oczekiwaniom zagadnienia podejmowane podczas szkoleń prezentowane będą
zawsze w odniesieniu do otoczenia oraz warunków biznesowych, w jakich dzisiaj realizowana jest obsługa prawna.

ALLERHAND TRAINING BOUTIQUE wyróżnia dwa rodzaje szkoleń:
SZKOLENIA NA MIARĘ
Oferta pozwala na zamówienie szkolenia dedykowanego indywidualnym potrzebom firmy. Zaletą takiego rozwiązania
jest przygotowanie szkolenia jeszcze wyższej jakości, całkowicie dostosowanego do aktualnych potrzeb Klienta. Zakres
tematyczny oraz program szkolenia ustalany będzie każdorazowo w oparciu o zgłoszone potrzeby.

SZKOLENIA ZAPLANOWANE
Ta oferta szkoleniowa ma na celu dostarczenie najwyższej jakości wiedzy odpowiadającej na najistotniejsze oraz
najbardziej aktualne pytania związane z praktyką prawniczą. Proponowane w ramach tego cyklu szkolenia będą miały
z góry określony termin i tematykę, co pozwala na skorzystanie z oferty pojedynczym klientom.
W ramach ALLERHAND



TRAINING

planowany jest również:

ALLERHAND SCHOOL OF LAWYERING

– profesjonalne warsztaty dla młodych prawników prowadzone przez wybitnych specjalistów z najlepszych kancelarii
w Polsce i Europie.
Więcej informacji oraz aktualne oferty szkoleń dostępne są na stronie internetowej:
www.at.allerhand.pl
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PODZIĘKOWANIA

Władze oraz Zespół Instytutu Allerhanda dziękują Partnerom Głównym oraz
Partnerom Wydarzeń za współpracę w roku 2011 i za wspólne działania na rzecz
poprawy jakości prawa w Polsce, tak aby było ono efektywne i sprzyjało rozwojowi
przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.

RAPORT

ROCZNY

ROK

2011
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INSTYTUT ALLERHANDA
MAURYCY ALLERHAND (1868, Rzeszów – 1942, Lwów),
wybitny intelektualista o niezłomnej postawie; profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; adwokat; znakomity legislator i w latach 1919–1939 aktywny członek
Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej; autor kilkuset publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego, handlowego i procesowego.
Zamordowany w Obozie Janowskim we Lwowie.
Od 2009 roku patronuje fundacji naukowej

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW PRAWNYCH
im. PROF. MAURYCEGO ALLERHANDA.

Instytut Allerhanda jest ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie.
Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym,
a także prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości.
W ramach Instytutu działają trzy piony: badawczy (Allerhand Research), szkoleniowy (Allerhand Training)
oraz obywatelski (Allerhand Advocacy). Patronem Instytutu jest Maurycy Allerhand (1868-1942),
profesor prawa na Uniwersytecie Lwowskim, wybitny polski naukowiec, kodyfikator i dydaktyk.

Allerhand Institute is a Krakow-based center for advanced legal studies. Institute’s interests focus
in particular on corporate and commercial law, intellectual property, insolvency law, financial law, corporate governance and organisation of the judiciary. The Institute is divided into three departments:
Allerhand Research, Allerhand Training, and Allerhand Advocacy dedicated respectively to legal research,
professional training, and civic activism. The Institute was named after Maurycy Allerhand (1868-1942)
– professor of law at the University of Lviv, a leading scholar of his time, outstanding codifier and academic teacher.

Allerhand-Institut ist eine rechtswissenschaftliche Forschungseinrichtung mit Sitz in Krakau. Seine
Aktivitäten konzentrieren sich insbesondere auf Handels-, Insolvenz-, Finanz- und Kapitalmarktrecht
sowie Corporate Governance, geistiges Eigentum und auf die Organisation der Justiz . Im Rahmen des
Instituts bestehen drei Abteilungen: die Abteilung für Forschung (Allerhand Research), Abteilung für
juristische Fortbildung (Allerhand Training) und Abteilung für Bürgerliches Engagement (Allerhand Advocacy). Das Institut trägt den Namen von Maurycy Allerhand (1868-1942) – Professor der Rechte an der
Universität Lemberg, führender Wissenschaftler, Kodifikator und akademischer Lehrer.

Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków, tel. +48 (12) 341 46 48, www.allerhand.pl, instytut@allerhand.pl
KRS: 0000364125; NIP: 6762429176; REGON: 121345308
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